
 

 

  

महिला आरक्षणाविरोधात नागालँडमध्ये हििंसाचार 

स्थाननक स्िराज्य सिंस्थािंच्या ननिडणकुीत महिलािंना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात नागालँडमध्ये तणाि 
ननमााण झाला आिे. सिंतप्त जमािाने कोहिमामध्ये राज्य ननिडणकू आयोगाच्या कायाालयात तोडफोड केली असून 
कोहिमा नगरपररषदेची इमारतिी जमािाने पेटिून हदली.  
 

या आरक्षणाविरोधात नागालँड ट्राईब अॅक्शन कममटीने गरुुिारी नागालँडचे मखु्यमिंत्री टी आर जेमलआिंग आणण 
तयािंच्या मिंत्रत्रमिंडळाने राजीनामा द्यािी अशी मागणी केली िोती.  
 

पररस्स्थती चचघळत असल्याचे बघनू कें द्रीय गिृमिंत्रालयाने ननमलष्करी दलाची तुकडी तैनात केली आिे. सध्या 
राज्यभरात सिंचारबिंदी लाग ूकरण्यात आली आिे. कोहिमामध्ये पररस्स्थती ननयिंत्रणात असल्याची माहिती 
पोमलसािंनी हदली आिे. 
 

 

 

मलची फळामुळे मुझफ्फरपूरमध्ये मेंदचूा घातक रोग 

मलचीची फळे सेिन केल्यामळेु येथील कािी मलुािंचा मेंदचू्या गढू रोगाने मतृयू झाल्याचा सिंशय व्यक्त करण्यात 
आला आिे. गेल्या कािी िषाांत त्रबिारमध्ये कािी मलुािंचा मतृयू झाला असून, तयाचे गढू उकलले नव्िते.  
 

तयाबाबत एक सिंशोधन ननबिंध लॅन्सेट जनालमध्ये प्रकामशत झाला आिे. तयात िे मतृयू मलचीच्या सेिनाने झाले 
असल्याचा सिंशय व्यक्त केला आिे. 
 

त्रबिारमधील मझुफ्फरपूर स्जल्िय़ात मलेु दरिषी मोठय़ा प्रमाणािर मेंदचू्या आजाराने मतृयुमखुी पडत आिेत. तथेे 
मलचीच्या फळाची लागिड मोठय़ा प्रमाणािर िोते. उष्णता, आद्रता, कुपोषण, मान्सनू ि कीडनाशके िी तयाची 
कारणे असल्याचे सािंचगतले जात िोते. 
 

नॅशनल सेंटर फॉर डडसीज किं ट्रोल िी निी हदल्लीची सिंस्था तसेच अमेररकेतील सेंटसा फॉर डडसीज किं ट्रोल अडँ 
वप्रव्िेन्शन यािंनी रुग्णालयात पािणी करून निंतर प्रयोगशाळेतिी सिंशोधन केले आिे. या रोगाची सिंसगाजन्य ि 
असिंसगाजन्य कारणे शोधण्याचा तयािंचा प्रयतन आिे.  
 

मझुफ्फरपूर येथे दोन रुग्णालयािंत २०१४ मध्ये पिंधरा िषाांिरील मलुािंना दाखल केले िोते ि तयािंना मेंदचूा आजार 
िोता. तयाच ियाची पण िा रोग न झालेली मलेुिी इतर रुग्णालयात िोती. तयािंच्यािर सात हदिस लक्ष ठेिण्यात 
आले. तयािंची चाचणी करण्यात आली.  
 

मे २६ ते जून १७ २०१४ दरम्यान ३९० जणािंना मझुफ्फरपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तयातील १२२ 
जण मरण पािले. ३२७ पैकी २०४ जणािंमध्ये रक्तात ग्लकुोजचे प्रमाण डमेसलीटरला ७० ममलीगॅ्रम िोते.  
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मलचीचे फळ खाणे ि निंतर २४ तास सायिंकाळी जेिण न करणे यामळेु मेंदचूा आजार िोतो असे समजते. मलची 
फळ खाऊन रात्री जेिले नािीतर तयाचे खूप िाईट पररणाम िोतात. या रुग्णािंच्या लघिीत िायपोग्लायमसन ए ि 
एमसीपीजी िे मेटॅबोलाइट ४८ टक्के हदसनू आले. 
 

या दोन घटकािंशी एन्सेफॅलोपॅथी या मझुफ्फरपूरमधील रोगाचा सिंबिंध आिे असे सिंशोधकािंचे मत आिे. मलचीचे 
सेिन कमी करणे, सायिंकाळचे जेिण न टाळणे, नेिमी ग्लकुोजची तपासणी करणे िे उपाय तयािंनी सचुिले आिे. 
 

 

 

पहिल्या मेट्रोला सौर ऊजाा  

िसोिा-अिंधेरी-घाटकोपर या मुिंबईतील पहिल्यािहिल्या मेट्रोने काबान उतसजान कमी करण्याचा िसा घेतला असनू 
तयासाठी ररलायन्स मुिंबई मेट्रोिन प्रा. मल. या किं पनीने मेट्रोच्या दसुऱ्या िधाापन हदनी 'गो ग्रीन'चा नारा हदला 
आिे.  
 

याच मोहिमेचा भाग म्िणनू आता मेट्रो मागाािरील सिा स्थानकािंिर सौरऊजेद्िारे िीजननममाती करण्यात येणार 
आिे. यापैकी अिंधेरी आणण घाटकोपर या स्थानकािंिर पुढील महिनाभरात सौरपटल बसिण्याचे काम सरुू िोणार 
असनू तयासाठी सिंबिंचधत किं पन्यािंशी करार झाले आिेत. या प्रकल्पातून स्थानकािर लागणाऱ्या एकूण विजेपैकी 
३० टक्के िीज सौरऊजेद्िारे ममळणार आिे. 
 

अथासिंकल्पात अथामिंत्री अरुण जेटली यािंनी रेल्िे सौरऊजेकड ेजाणार असल्याचे सतूोिाच केले िोते.  
 

करारानुसार सौरपटल उभारण्याचा आणण तया अनुषिंगाने येणारा इतर खचा ररन्युएबल एनजी सस्व्िस किं पनीद्िारे 
करणार आिे. तया बदल्यात मुिंबई मेट्रोिनला ५.१० रुपये प्रनतयनुनट एिढय़ा दरात िीज ममळेल. 
 

या प्रकल्पाची सरुुिात म्िणनू अिंधेरी आणण घाटकोपर या दोन स्थानकािंिर सौरपटल बसिण्यात येणार आिेत. 
या सौरपटलािंद्िारे २.३० मेगािॉट एिढी िीज ननमााण िोणार आिे. सध्या मेट्रो स्थानकािंची पररचालनिगळता 
विजेची गरज ६.९० मेगािॉट एिढी आिे. तयामळेु ३० टक्के गरज िी सौरऊजेमळेु भागणार आिे. 
 

 

 

चीनकडून क्षेपणास्त्र चाचणी 
घातक शस्त्रािंची ननममाती करण्यात आघाडीिर असलेल्या चीनने एकाच िेळी १० अण्िस्त्रे डागण्याची क्षमता 
असलेल्या क्षेपणास्त्राची चाचणी केल्याचा दािा प्रसारमाध्यमािंनी केला आिे.  
 

अमेररकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानिंतर भविष्यात चीन आणण अमेररका यािंच्यात सिंघषा 
चचघळण्याची शक्यता आिे. तया पार्शिाभमूीिर चीनने केलेल्या या क्षेपणास्त्र चाचणीला मित्त्ि प्राप्त झालेले आिे. 



 

 

 

'द िॉमशिंग्टन फ्री त्रबकन'च्या ितृ्तानुसार, गेल्या महिन्यात चीनने एकाचिेळी दिा िेगिेगळ्या हठकाणी मारा 
करण्याची क्षमता असलेल्या डीएफ-५ सी या क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. शािंक्शी प्रािंतातील ताईयआुन अिकाश 
कें द्रािरून िे क्षेपणास्त्र डागण्यात आल्याचे ितृ्त प्रसारमाध्यमािंनी हदले आिे.  
 

अशा प्रकारचे एमआयआरव्िी क्षेपणास्त्र दिा िेगिेगळ्या हठकाणी डागता येते. यात अनेक अण्िस्त्रे ठेिण्याची 
क्षमता असते. तर पारिंपररक अण्िस्त्रे एका िेळी एकच लक्ष्यािर ननशाणा साधू शकतात. 
 

चीनकड ेअण्िस्त्रािंची सिंख्या अडीचशेच्या आसपास आिे, असे अमेररकेचे ननरीक्षण आिे. अण्िस्त्रसज्ज 
क्षेपणास्त्राच्या चाचणीतून अण्िस्त्रािंची सिंख्या भविष्यात आणखी िाढू शकते, असे सिंकेत ममळत आिेत. 
 

 

 

रेक्स हटलसान अमेररकेचे निे परराष्ट्रमिंत्री 
एक्सॉन मोबीलचे माजी अध्यक्ष रेक्स हटलसान यािंनी अमेररकेच्या परराष्ट्रमिंत्रत्रपदाची शपथ घेतली. मसनेटने 
सकाळी तयािंच्या नािािर मशक्कामोताब केल्यानिंतर डोनाल्ड ट्रम्प यािंच्या मिंत्रत्रमिंडळात तयािंचा समािेश ननस्र्शचत 
झाला.  
 

मसनेटने ५६-४३ अशा मतािंनी तयािंच्या नािाला मिंजरुी हदल्यानिंतर ६४ िषीय हटलसान यािंना उपाध्यक्ष माईक पेन्स 
यािंनी पद ि गोपनीयतेची शपथ हदली. व्िाईट िाऊस आणण ररपस्ललक पक्षाच्या ितीने तयािंच्या ननिडीचे स्िागत 
करण्यात आले. मसनेटमधील डमेॉकॅ्रहटक पक्षाच्या सदस्यािंनी मात्र हटलसान यािंचे रमशया आणण व्लाहदमीर पुतीन 
यािंच्याशी असलेल्या सिंबिंधािंिरून तयािंना विरोध दशाविला.  
 

 

 

अथासिंकल्प २०१७ 

कें द्रीय अथासिंकल्पात अथामिंत्री अरुण जेटलीिंनी बँकािंच्या सक्षमीकरणािर भर हदला आिे. अथासिंकल्पात जेटलीिंनी 
सािाजननक क्षेत्रातील बँकािंसाठी िषा २०१७-१८ साठी दिा िजार कोटीिंच्या कोटीिंची तरतूद जािीर केली आिे. 
 

बुडडत कजाांच्या िसलुीसाठी यिंत्रणेत सधुारणा करण्यात येणार असनू हदिाळखोरी जािीर करण्याच्या 
ननयमािंमध्येिी बदल करण्याचा इशारा हदला आिे.  
 

सािाजननक के्षत्रातील बँकािंच्या कामात सधुारणा व्िािी यासाठी कें द्रीय अथामिंत्री अरुण जेटली यािंनी गेल्या 
अथासिंकल्पात सात कलमी 'इिंद्रधनुष' योजना जािीर केली िोती.  
 

सरकारकडून ऑनलाईन मशक्षणासाठी 'स्ियम' योजना जािीर केली गेली आिे. २०२२ पयांत ५ लाख लोकािंना 
रोजगारासाठी टे्रनन िंग देण्याचे उद्हदष्ट ठेिण्यात आले आिे.  



 

 

 
 

तरुणािंना ऑनलाईन मशक्षण देण्यासाठी 'स्ियम' योजना आणण्यात आली आिे. तर सिंकल्प प्रकल्पासाठी ४ िजार 
कोटीची तरतूद करण्यात आली असून याद्िारे तरुणािंना रोजगार प्रमशक्षण हदले जाणार आिे.  
 

तसेच IIT, मेडडकलसि सिा उच्चशैक्षणणक प्रिेश परीक्षा एकाच सिंस्थेकडून व्िाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोडा' 
स्थापन करणार असल्याचे अथामिंत्री अरुण जेटली यािंनी सािंचगतले. मशिाय देशाबािेर रोजगाराच्या सिंधी शोधणा-या 
युिकािंसाठी देशभरात कौशल्य कें द्र स्थापन करणार असल्याचीिी माहिती तयािंनी हदली. 
 

क्रीडा खातयासाठी यिंदा ३५० कोटीिंची िाढीि तरतूद करण्यात आली आिे. क्रीडा मिंत्रालयाकररता गतिषी एक िजार 
५९२ कोटी रुपयािंची तरतदू करण्यात आली िोती. 
 

आिंतरराष्ट्रीय स्तरािर भारतीय खेळाडू करीत असलेली प्रगती लक्षात घेऊन कें द्रीय अथासिंकल्पात क्रीडा 
खातयासाठी ३५० कोटी रुपयािंची िाढीि तरतूद करण्यात आली आिे.यिंदा एक िजार ९४३ कोटी रुपयािंचा ननधी 
क्रीडा खातयाकररता देण्यात आला आिे.  
 

विविध खेळािंच्या राष्ट्रीय मशत्रबरािंकररता गतिषी ४१६ कोटी रुपये देण्यात आले िोते. यिंदा तयाकररता ४८१ कोटी 
रुपयािंची तरतूद केली आिे. या मशत्रबरािंची जबाबदारी भारतीय क्रीडा प्राचधकरणाकड ेसोपिण्यात आली आिे.  
 

हदव्यािंग खेळाडूिंच्या विकासाकररता गतिषी चार कोटी रुपये देण्यात आले िोते. यिंदा मात्र केिळ एक लाख 
रुपयािंिर तयािंची बोळिण करण्यात आली आिे. 
 

क्रीडा नैपुण्य शोधमोहिमेकररता केिळ ५० लाख रुपयािंची तरतूद करण्यात आली आिे. मात्र ‘खेलो इिंडडया’ 
योजनेकररता गतिषी १४० कोटी रुपयािंचा ननधी देण्यात आला िोता. यिंदा तयाकररता ३५० कोटी रुपयािंचा ननधी 
हदला जाणार आिे.  
 

राष्ट्रीय सेिा योजनेकररता असलेला ननधी १३७.५० कोटी रुपयािंऐिजी १४४ कोटी रुपयािंपयांत िाढिण्यात आला 
आिे. 
 

अथासिंकल्पात सिंरक्षण दलािंसाठी २.७४ लाख कोटी रुपयािंची तरतूद करण्यात आली असून, िी िाढ ६.२ टक्के आिे. 
सिंरक्षण दलािंच्या आधनुनकीकरणाच्या कायाक्रमािंतगात भािंडिली आराखड्यात १०.०५ टक्के िाढ झाली आिे. 
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सिंरक्षण दलािंच्या तीनिी विभागािंना निी शस्त्रास्त्रे, विमाने, लढाऊ जिाजे आणण अन्य लष्करी सामग्री खरेदी 
करण्यासाठीचा भािंडिली आराखडा ८६ िजार ४८८ कोटी रुपयािंचा आिे.  
 

सिंरक्षण दलािंसाठी दोन लाख ७४ िजार ११४ कोटी रुपयािंची तरतूद करण्यात आली असनू, तयात सिंरक्षण 
भािंडिलासाठीच्या ८६ िजार कोटी रुपयािंचा समािेश असल्याचे जेटली यािंनी स्पष्ट केले. तयाचबरोबर सिंरक्षण 
दलािंतील कमाचाऱ्यािंसाठी मध्यिती प्रिास योजनािी तयािंनी जािीर केली. 
 

कें द्रीय अथामिंत्री अरुण जेटली यािंनी यिंदाच्या अथासिंकल्पात महिला ि बालकािंसाठी विशेष योजनािंची घोषणा केली 
आिे. महिला ि बालकल्याण विकास विभागासाठीची तरतूद यिंदा २० टक् क् याने िाढिनू २२ िजार ९५ कोटी रुपये 
केली आिे. गेल्या िषी ती १७ कोटी ६४० कोटी रुपये िोती. 
 

अथासिंकल्पीय भाषणात सिासामान्यािंिर करसिलतीिंचा िषााि केला आिे. अथासिंकल्पामध्ये गरीब, मध्यमिगीय, 

शेतकरी, गािे, पायाभतू सवुिधा रेल्िे सिंरक्षण आदीिंिर विशेष भर देण्यात आला आिे. सिासामान्यािंना हदलासा देत 
३ लाखािंपयांतचे उतपन्न करमकु्त करण्यात आले आिे. 
 

अथासिंकल्पात तीन लाखािंपयांत उतपन्न असणाऱ्यािंना आता कर लागणार नसल्याची घोषणा अथामिंत्री जेटली यािंनी 
केली. सरकारकडून मोठी करकपात करण्यात आल्याचे जेटली म्िणाले.  
 

तीन ते साडतेीन लाखापयांतच्या उतपन्नािर २५०० रुपये कर द्यािा लागणार आिे. पाच लाखापयांतच्या 
उतपन्नािर १२ िजार ५०० रुपयािंचा फायदा िोणार आिे. एक कोटीिंच्या उतपन्नािर १५ टक्के कर भरािा लागणार 
आिे.  
 

यामशिाय छोट्या किं पन्यािंनािी करात सिलत देण्यात आली आिे. ५० कोटीिंिून अचधक उलाढाल असणाऱ्या 
किं पन्यािंच्या करात ५ टक्क्यािंची कपात करण्यात आली आिे. 
 

यिंदा कृषी विकासदर ४.१ टक्के रािील असा अिंदाज व्यक्त करण्यात आला आिे. येतया पाच िषाांमध्ये देशातील 
शेतकऱ्यािंचे उतपन्न िाढविण्यासाठी प्रयतन केले जाणार आिेत. राष्ट्रीय कृषी आणण ग्रामीण विकास बँकेमाफा त 
(नाबाडा) दधू प्रककया उद्योगािंसाठी आठ िजार कोटी रुपयािंची तर पीक विम्यासाठी नऊ िजार कोटी रुपयािंची 
तरतूद करण्यात येणार आिे.  
 

यामशिाय, नाबाडासाठी 20,000 कोटी रुपयािंचा दीघाकालीन ननधी उपललध करुन देण्यात येणार असनू 'पर ड्रॉप, मोर 
क्रॉप' या ब्रीदिाक्याअिंतगात लघूपाटबिंधारे ननधीची स्थापना केली आिे. तयाचप्रमाणे, शेतकऱ्यािंना 10 लाख कोटीिंचे 
कृषीकजा उपललध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आिे.  
 

देशातील ग्रामीण भागात रािणाऱ्या लोकसिंख्येच्या सिाांगीण विकासासाठी अथासिंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयािंची 



 

 

विशेष तरतूद केली आिे. येतया २०१९ पयांत एक कोटी कुटुिंबे गररबीमकु्त करण्याचे उद्हदष्ट ननस्र्शचत केले आिे. 
देशातील समुारे पन्नास िजार ग्रामपिंचायती गरीबीमकु्त करण्याची योजना आिे.  
 

मिातमा गािंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेसाठी ४८ िजार कोटी रुपयािंची तरतूद केली आिे. ग्रामीण 
भागातील पायाभतू सवुिधािंच्या विकासासाठी पिंतप्रधान रस्ते योजनेंतगात हदिसाला १३३ ककमी रस्ते उभारले जात 
आिेत. या योजनेसाठी एकोणीस िजार कोटी रुपयािंच्या ननधीची तरतूद आिे.  
 

यासाठी विविध राज्य सरकारािंकडून आठ िजार कोटी रुपयािंचे अथासाह्य करण्यात येणार आिे. तयाचप्रमाणे, पाच 
लाख शेततळ्यािंचे उद्धीष्ट िोते जे पूणा झाले असनू माचापयांत १० लाख शेततळ्यािंचे उद्हदष्ट पूणा करण्याची 
घोषणा करण्यात आली.  
 

ग्रामीण आरोग्य सधुारण्यासाठी ६० टक्के गािािंमध्ये शौचालये उभारण्यात येणार आिेत. यामशिाय, येतया २०१८ 
पयांत सिा गािािंमध्ये िीज पोचिण्यात येणार असनू यासाठी ४५०० िजार कोटी रुपयािंची तरतूद केली जाणार 
आिे.  
 

कुष्ठरोग, गोिर आणण क्षयरोगाचा समळु नायनाट करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आिेत. 
येतया २०२५ देशातून क्षयरोग सिंपुणापणे नष्ट करण्याची घोषणा या अथासिंकल्पात करण्यात आली. देशातील 
डॉक्टरािंची सिंख्या िाढविण्यासाठी प्रिेशसिंख्या िाढविण्यात येणार आिे.  
 

यासाठी झारखिंड आणण गजुरातमध्ये 'एम्स' अथाात ऑल इिंडडया इस्न्स्टट्यूट ऑफ मेडडकल सायन्सेसच्या 
स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. तयाचप्रमाणे, भारतीय आयुविामा मिंडळातफे (एलआयसी) ८ टक्के दराने 
ननितृ्तीिेतन योजना राबविण्यात येणार आिे. यामशिाय, जेष्ठ नागररकािंना आधारशी सिंलग्न िेल्थकाडा देण्यात 
येणार आिे.  
 

ननयामक प्रकक्रयािंना िेग देण्यासाठी परदेशी गुिंतिणकू प्रोतसािन मिंडळ(एफआयपीबी) बरखास्त करण्यात येणार 
आिे. थेट परदेशी गुिंतिणकूीला चालना देण्यासाठी सिाच क्षेत्रािंमध्ये ९० टक्के परदेशी गुिंतिणकू स्ियिंचमलत 
मागााने येण्याचा मागा मोकळा करण्याची घोषणा जेटलीिंनी केली.  
 

देशातील पायाभतू क्षेत्रािंसाठी विविध योजनािंखाली ३,९६,१३५ लाख कोटी रूपयािंची तरतूद अथासिंकल्पात केली आिे. 
ग्रामीण, शेती आणण सिंलग्न क्षेत्रािंसाठी ममळून १, ८७,२२३ लाख कोटी रूपयािंची तरतूद केली आिे. िी तरतूद गेल्या 
अथासिंकल्पापेक्षा तलबल २४ टक्क्यािंनी जास्त आिे. यामध्ये राष्ट्रीय मिामागाांच्या सधुारणािंसाठी ६४ िजार कोटी 
रूपयािंची तरतूद केली आिे.  
 


